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ידי-עלשנדרשוקניין-שטרותכגון,קביליםערבונותהעדר.ישראלי-הארץהפלאחשלחובותיו
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השנתיתהכנסתושלהמלאערכהאתמייצגהפלאחשלחובושגודל,היתהההערכה1931-ב

לישראל-הקיימת-הקרןמנהל.אדמותעלירכושוכלאת-אחרותבמלים;חקלאיוציודמיבולים
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בצורכיבקושינגעו,כספילסיועהבריטיםשהקציבוהסכומים0ן.ט"לישמיליון2-בנאמדהכללי

הספיקהלא1931-בהמוסלמיתהכפריתהאוכלוסיהמןרבעשלשהכנסתועודמה,הפלאחים

אתלשפרכדיחקלאיחינוךשלמידהוהונהגההמעשרשמיטתהיתה1930-ביי.הקיוםלצורכי

אתהעריכורביםפלאחיםכי,שדווחפי-על-אף.העיבודושיטותהחימשק,הזרעיםאיכות

גורלםעלשליטהכלאיבדורבים2י.נואשבמצבהיומרביתם,הבריטיםשלהללוהמאמצים

חומרה-בדרגותבמהומות-והיהודיםהבריטים-משכניהםתסכולםאתוהביעו,הכלכלי

עקירתועלוהמרעההאדמהעיבודזכויותעלקטטותכללואלה.השלושיםבשנותשפרצו,שונות

.מאורגנתואלימותשביתות,הפגנות,גבול-והשגותפלישות,עצים

,בריטיםמומחיםבידיובמדויקונשנותחוזרותלעתיםנעשומצב-וניתוחיהערכות,דיווחים

בהכרח,הקרקעותמישטרשלהירודבמצבדנוהם.ישראל-ארץבממשלתופקידיםחקירה-ועדות

אתהדגישושכולםפי-על-אף.החקלאיהחובבביטולובצורך,החקלאיבסקטורתיקוניםלעשות

כלבעקבותדברכמעטנעשהלאבפועל,ישראל-ארץשלהכפריתלאוכלוסיהולסייעלשפרהצורך

.הללוההמלצות

הקרקעותמישטרעלשנכתבוהרביםהדיווחים,1921-מהקרקעותיישובועדתשלוחשבון-דין

ועדתשלוהחשבונות-הדינים,והשלושיםהעשריםבשנותדאומוןארנסטסירבידיישראל-בארץ

10,Great Britain , Palesrine ,'

Royal

' Commission ~:

MemorandaPrepared

~ ' by the Government fPalestine ,1937Provide Agricultural Credit' , Jerusalem10Measures taken':14.0אMemorandum1ןונ

קק.48-45

.291'עמ,א,1931מיפקד11
12June5,

Ni

ations, . Permanent .Afandates Commission-Minutes, Twenty-Seventh Session01League

.(ישראל-ארץממימשלמודיסידניהערות)1935,ק.38



שטייןקנת

שלדיווחיושניכן-וכמו,1930-כסטריקלנדושלוקרוסביונסון'גשל,סימפסון-הופועדת,שו

הודממשלתשלהשנתייםוחשבונות-הדיניםאתאישרוכולם-1932-ו1931-מ'פרנץלואיס

במישטרלתיקוניםאךקראוואשרהלאומיםלחברשהוגשו,הירדן-ועברישראל-ארץעלמלכותו

3ן.ישראל-בארץולחקלאיםלחקלאותסיועשלנרחבולמיגווןהקרקעות

:1923-בהיטבהמצבאתסיכםישראל-לארץהראשיהמשרדמןמודיסידני

אם.לחקלאותלב-ותשומתהוןיותרתקדישאם,לעשותתיטיבישראל-ארץממשלת...

.הפוליטיותהמהומותסכנתתפחת,במצבםכלשהושיפורלראותיוכלוהחקלאים

-ארץממשלתשלביכולתהשישהיחידהחיוביהדברלינראיתחזקהחקלאיתמדיניות

4ן.הפוליטיהמצבאתגםמכךוכתוצאה,הכלכליהמצבאתלשפרבכדילעשותישראל

בריטניהשלהלאומייםהאינטרסיםאתלחזקכדיישראל-לארץבאהמלכותוהודממשלתאולם

נכון.היהודיתלאוכלוסיהאוהענילפלאחוחברתיתכלכליתסעד-מערכתלשמשכדיולא,הגדולה

ביתלכונןבמאמציההיהודיתהקהילהשלושאיפותיהזכויותיהעלהגנהבריטניהשממשלת,אמנם

יותרהרחבלענייןבלבדמשניתהיתה,הכפולהמחויבותהבתוך,זאתהעדפהגםאולם;יהודילאומי

לאורך.התיכון-היםשלהמזרחיבקצהוהאסטרטגיתנוכחותהעללשמור,בריטניהלממשלתשהיה

צבאיתתשתיתבבנייתישראל-בארץפעילותהאתהבריטיתהממשלהמיקדההמנדטתקופתכל

הכלכלייםהאינטרסיםעלתגןזאתעםויחד,ביותרקטןבמחירהשלוםעלשתשמור,במקום

הגדולותהמעצמותומפני,להודוהדרךועל(נפט)בעיראק,(סואץ)במצריםשלהוהמדיניים

.באזורהאחרות

.הפלאחשללייאושואחדגורםרקהיתההבריטיתהמנדטממשלתמצדהמכוונתההזנחהאולם

החלושבה,הקרקעעלאחזקהבעלותזכויותרישוםלגבימינהליתרפורמהשלהנהגתה

תלותואתוחיזקההמרכזיהמימשלמןהפלאתאתשהרחיקההיא,הבריטיםוהמשיכוהמאנים'העות

רביםהארבעיםשנותובראשיתהמאוחרותהשלושיםבשנות.בריביתובמלוויםהמקומייםבנכבדים

לאלפלאחים;נרצחואוהוגלוהפלסטינים-הערביםשלהמסורתייםהפוליטייםהמנהיגיםמבין

לאאויכלהלאמלכותוהודממשלתאולם.זכויותיהםעללהגנהציפושמהם,הבריטיםאלאנותרו

הביתלהתפתחותקץלשים-הערביתהאוכלוסיהשלמציאותיות-הלאהציפיותאתלמלארצתה

1921Report,((נDowson.];9614/18/733,:ראה13 ' , Mayתז0ך[תסן55ומ)~ Land Settlement

,Land Tax00idem , 'Notes;1/3571,1924,'Palestineתן'Preliminary Study of Land Tenure

idemת0ח8

,

'Memorandum;02059/065,ibid.[.".ח],'Cadastral Survey and Settlement

,'the Palestine Land Problemמסidem , 'Note;97248/233/733co.1933,'Agricultural Bank

the Pa/estine"0the Commission,0Report3530.Great Britain , Cmd;75072/272/7331935.[ס

:Palestineמש Report,3616

.

Cmd:1930Shaw Report) , London(1929

uA

gust,0Disturbances

Report1930יImmigration . Land Sett/ement and Deve/opment ( Hope-Simpson Report) , London

of5"-Pa/estine and Fiscal Measurחןlhe Economic Condirions of .'Agriculturisrsחסofa Commirree ,
).Report bf Mr1930ןCrosbie :

Report

) . . Jerusalem-30ו50וי)Relarion TheretoחןGovernment ~

lntroducing " Sysrem of Agricu/tural,0the Possibi/ity0חcivil Serviceח0ואחןthe,0Strick/and

French..1;1930Pa/esrine,5זלReporr!1ח0 (Strickland Report) , Jerusalemמ,Cooperation

138.1931Pa/estine (French Report ) , Jerusalemח,and Land Serr/emenr0שעש;1חשחוק
,1Agricu/rural

Pa/esrineח,Land Setr/emenrשחסgricu/rural Development]/0חidem , Supplemenrary Reporl

1932French Supplementary Report) , Jerusalem(

14,Remarks by Mr. Moody of the Palestine Chief Secretariat.923ןPolitical Report for January

ם(כ8933/42/733



19-1930~7הערביתהכפריתהכלכלה

התנאיםאתוליצורהכפריתהערביתלאוכלוסיהכספיסיועלספק,היבטיוכלעל,היהודיהלאומי

.עצמיתלהגדרהההכרחיים

הקרקעיהמישטר
המאהשלהילקראתקרקעותרישוםשלחדשותצורותהנהיגהמאנית'העותהמרכזיתהממשלה

נודעה1871שללרפורמהאולם.להזיקיכולשאינוחידושבגדרלכאורהנראהוהדבר,ט"הי

שלהמוצהרתמטרתם.האדמהעובדישלוהפוליטיהכלכליעתידםעלבמיוחדמזיקההשפעה

ואףהמקומייםהנכבדיםבעוצמתפגעולאהםאך,ממסיםההכנסותגידולהיתההתנזימאתתיקוני

המרכזיהמימשלמפניומתמידמאזחששוהפלאחים.ניכרתבצורההמדינההכנסותאתהגדילולא

עבורתשלוםהיהפירושוקרקעותרישום.שנימצדהגיוסובחובתהכבדיםהמסיםגובי,ונציגיו

הימצאותומקוםעללשלטונותמידעומתןהרישוםבשעתמסלצורכימחודשתהערכה,קניין-שטר

.משפחתוובניהפלאחשל

בשירותיחייבםשהדברבטוחיםשהיומפני,קרקעותיהםאתמלרשוםנמנעוהערביםהפלאחים

שנטו,נכבדיםשלבשמםנעשההדבר,הקרקענרשמהבהןהזדמנויותבאותן,זאתבמקוםין.צבאי

ובמשרדיבמועצות,בוועדות,העירוניהשלטוןבנבכימצוייםושהיוהמימשלעםפעולהלשתף

השטחמןקטןשטחעלהבעליםהצהירוהקרקערישוםצורותבכל,כן-על-יתר.המחוזיהמינהל

הוא,מעבדהגםשהיההקרקעלבעלבאשר.גבוהותמס-מהערכותלהימנעכדי,שברשותםהאמיתי

בידישולמוהמסים.חוכרשלחוקיבמעמדעתהאולם,אדמתואתלעבדהזכותאתכלל-בדרךשמר

כל,וכתובקרואידעולאהמכריעשברובם,הפלאחיםבידיהיולאוכךהאחוזותמנהליאוהנכבדים

בכתברישומיםדרשוהבריטיםכאשר,והשלושיםהעשריםבשנות.תשלומיםעלשיעידומסמכים

החקלאייםהחוכריםלהגנתשונותלתקנותכהתאם,כחוקהחזקהאתלקבועכדיהמעשרתשלוםעל

אובקרקעפיצוייםמהםנשללוקרובותולעתים,כאלהמסמכיםהפלאחיםבידינמצאולא-

רישוםשלתהליךליישםניסומצדםהבריטים'6.לנטשהנאלצווהםנמכרהשאדמתםשעה,בכסף

לממשלתעודהאמינולאהפלאחיםאולם,1928אחריקרקעותעלקניין-זכויותולקבועקרקעות

".אליהםמשאביםמספיקולהפנותהקרקעותמישטראתלשנותהזדרזהלאזובאשר,מלכותוהוד
,מרצונםכיאף,שללמאחריםואילו,לבעלותממשיתהוכחהלאחדיםסיפקהקרקעותרישום

בוולהשתמשבולסחורשאפשרחפץלבעלותממשיתעדותהיהקניין-שטר.עצמההזוההוכחהאת

-שטחילאגורהצליחוהמקומייםהנכבדים.העברמןחובתמורתלהחליפואולהלוואותכערבון

Noteת150 of the Governor of

:

Samaria80תLands) , Remarks]0Rizk ( Palestine Department.4,
233/79/3.1/755AG Box923ן,ק.1,גנזךFebruary2,Werko and the Land Registry

16MandatoryתוK .W . Stein , ' Legal Protection and Circumvention [or Rights or Cultivators
1980Pa/estinian,קק.261-233 Sociery

~

-

andPolitics

, Princeton.(.

"
:להלן]Palestine',נ.Migdal.5(ט

1980Stein[

היססושממילא,הפלאחיםאצלאמינותםרבהבמידהאבדהובעקבותיו,1929-בחמורמישגהעשוהבריטים17
~

31:1

-שקודם,'הקרקעותהסדר'פקידיאותםהעסיקהמלכותוהודממשלת.פעילבאופןהמימשלעםפעולהלשתף

במאורעותחלקשלקחואלהאתלהענישכדי,המקומיתהאוכלוסיהשלבאמונהתכוקרקעות-סקריביצעולכן
באוגוסט16מיום,ישראל-לארץהמלכותיתהוועדהמעכיר,מרטיןמ"נאלדאוסוןארנסטמכתבראה.1929

1938,33/75072/361/733CO



נ(דיי
בהמות-דישבידדיש

הבריטיהשלטוןתחתקרקעותלרישוםהוכחותאוקניין-שטרותשהשיגופלאחים".עצומיםאדמה

דונם000,300לעבדהערביםזכויותאתשאישר,1921משנתשאן-ביתהסכםבאמצעות,למשל

קרקעות-בעלי.יהודיםלמתיישבים,להםהוקצבועתהשזה,חלקותבקלותמכרו-הארץבצפון

בתקופתהללוהקרקעותאתמכרו,מאנית'העותבתקופהחוקייםקניין-שטרותשצברו,אחריםרבים

9ן.יהודיםלקוניםהמנדט

הקרקעעיבוד
שלהחקלאיתבכלכלתההמתמדתלירידההשנייההעיקריתהסיבההיההקרקעשלעיבודהדרך

אלהבין.הייצוראתקידמושלא,ובהרגליםבשיטותהדבקותהיתהבמיוחדמחלישה.ישראל-ארץ

להגברתאחריםובאמצעיםבדישוןשימושהעדר,פרימיטיביותעיבוד-שיטותלמנותאפשר

הגבוהמחירן.סדירההשקיהוהעדרבמיכוןמחסור,מחזוריותללאאחדבגידולהתרכזות,הגידולים

הואקרובותלעתים.יעילותללאאך,קשהלעבודהפלאחאתאילצוומיעוטןעבודה-בהמותשל

חקלאיכפועל,נוסףלעיסוקלהתמסרמיכולתווהפחיתזמןממנוגזלוהדבר,למחרשהעצמורתם

היבולים,בידנעשההניכוש,רחבשטחפני-עלכלל-בדרךנזרעוהשדהגידולי.אחרשלאדמתועל

,זרעים,בר-עשבישלמציאותם.הכפרשלהדישהרצפתעלאותםדשוהבקרורגלייד-במגלנקצרו

-לחוץשווקהוכאשר,לייצואתצלחשלא,לכךגרמוובשעורהבחיטהאחריםזריםוגופיםבוץ

בעוד,בממוצעג"ק593חיטהמהקטר1920-בהפיקוישראל-בארץ.נמוךמחירההיה,לארץ

הכלכליהסבלעברלאהמצריהפלאחעל20.חיטהג"ק792,1הפיקו,למשל,במצריםשטחשמאותו

לאישראל-בארץוהחקלאות,הראשונההעולם-במלחמתישראל-ארץאוכלוסייתשידעהוהפיסי

האדמהעיבודשיטות,זאתעםאך:הנילוסעמקשלהסחףלאדמתבדומהפוריהמאדמהנהנתה

תחתשניםשחלפוככל,כן-כמו.היבוליםשלומכמותםמאיכותםגרעו,ישראל-בארץנהוגותשהיו

A.:ראהמאנית'העותבתקופהובעיראקבסוריהעירונייםנכבדיםבידיקרקעותצבירתעל,השוואהלשם18 . L

חגInguirfחן[Land0ך'?ח"1-שהחס

.

,Dowson.0,ין5,-1",[חס"ח0י9י919.ך1"ליןTibawi ,

A

History

1932Reform,קק.40124-20 , London,0Pr~posals for The Iniriation-51ט?5חסן()Relared

.228-239-ו62-64'עמ,(9הערה,לעיל)שטייןראה19
20Ayl-~icu/tulul"14י'~Revieג,)Palestine Department of Agriculture]0E . R . Sawrer (Director

4,,idem;1923Jerusalem1922ח1י....Reviewג.idem1911ן

Jerusalem

חPalestine1ח19211',

~

Situation

31959/46/733CO.923]"ן.llevhnt



תבניםגבווי

אתלשפרכדיהבריטיםשעשוהמצומצמיםלמאמציםהפלאחיםהתנגדותגברההבריטיהשלטון

.מיכוןולאמץחדשותעיבוד-שיטותלהנהיג,האדמהעיבודדרכי

-בארץהנהגתו.הפלאחשלהכלכלילפיגורואחראיהמשאעמישטרהיהאחרגורםמכליותר

הרגל-לפשיטת,בחובותלשקיעהתרםהוא;החקלאיתולהתפתחותלתפוקהמכשולהיתהישראל

.אדמתםאתאיבדושהפלאחיםלכךדברשלובסופוהתקווהלחוסר,כפריםשל
היו1923-בי2

צורהתחתנתונים,לעיבודראוייםדונם900,252,8שלשטחמתוך,אחוז46-63ישראל-בארץ

2?.המשאעשלכלשהי

,אדמה-בשטחמשותףשימושאומשותפתבעלותהיההמשאעשיטתשלהבסיסיהעקרון

שלמחדשבחלוקתוהכוונה.ממנוהנהניםשלאועצמוהשטחשלמזומנותלעתיםמחדשוחלוקתו

;שונותבאיכויותשהיתה,קרקעבחלוקתשוויוןשלמידההבטחת:כפולההיתהאדמה-שטחאותו

אוזהפרטבידיולא,כולההקבוצהבשימושאובבעלותשיוחזקבכך,השטחשלמותעלושמירה

משותפותהיואחדותנקודותאולם,רבותהיוישראל-בארץהמשאעשיטתשלהגירסות.אחר

:הארץבכל,לכולן

מאמץ,זמןמלהשקיעהפלאחאתהרתיעהאדמה-חלקותשלמזומנותלעתיםמחדשחלוקתן.א

שיפורים.שניםחמשאושנתיים,שנהבעודלאחרשייכתשתהיהחלקהבשיפורוממון

לואיס.שלומעמלויהנהשאחררצהלאאיששכן,נדיריםהיואדמה-בחלקתארוךלטווח

:אחדפלאחשלמדבריומביאפרנץ

יכולאינני.לעיבודלשקרתעבורנההןהבאהבשנה;אדמותיעלעץלטעתיכולאינני

דשןלשקלירהאוציאזהומדוע,הבאהבשנהמכךיהנהאחרשותף;שדותיאתלדשן

לאחרשייכתתהיההיא;לבקררפתאולסוסיאורווהלהקיםיכולאינני?אחרשללטובתו

23.הבאהבשנה

Granott;11'עמ,(13הערה,לעיל)סטריקלנדשלוחשבון-הדין;35'עמ,(18הערה,לעיל)דאוסון21 , The.4/

~ . Ruppin , syrien als
:1952Pa/esrine,ק.218;ן Hisrory and Structures, LondonחןLand System

Schulman , zur tU/'kischen Agralfrage Pal

~

stina und die.];31.1917,קWirtschafrsgebier , Berlin
65.9,1916Fellachenwirtschaft , Weimar141

חלק(לנך1933,17249/230/733באפריל15מיופ(המושבותשר)ליסטר-קנליףפיליפאלווקוםארתורמכתב22
.4,14-15'עמ,(9הערה,לעיל)שסיין;ראשון

אל,הדרומיהמחוזמושל,אברמסוןאלברטמכתבגםראה.11'עמ,(13הערה,לעיל)ראשוןוחשבון-דין,'פרנץ23
,..י .115י/4/27,גנזך,1924כפברואר7מיוםהממשלהשלהראשוןהמזכיר
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שונהגידוליזרעלאואףמעובד-לאשטחישאירלאשפלאח,היהפירושהמחדשחלוקה.ב

משאעאדמתעלגידולים-מחזור.דלדולמפניהאדמהעללשמורבכדי,קודמושזרעמזה

.והחורףהקיץעונותביןאפילונדירהיה

עלרבזמןביטלולכן,בזוזורחוקותלעתיםאךגבלואחדלפלאחשהוקצוהחלקות.ג

.לחלקהמהלקהמעבר

.פרטיתבבעלותממששהיתה,קרקעסמך-עלרקהלוואותהציעהחקלאימאני'העותהבנק.ד

משותפימישהובבעלותשהיא,מסוימתחלקהשלציוןכלהיהלאהמשאעבאדמות

תרםהמשאעשמשטרמובן24.ככזאתונרשמהמשותפתבבעלותהיתההקרקע;המשאע

כערבוןקניין-שטרותעלהתעקשושלא,בריביתהמלוויםשלהמכניסיםלעסקיהם

.להלוואות

היקףעלפרצומריבות.בכפראלימותואףמתחיםלעתיםיצרהחלקותשלהחלוקהתהליך.ה

אויותרהרביםאו,יותרהחזקיםניצחוובאלה,לחלוקהשעמדוהחלקותאוהשטחים

שהשתתפההקהילהבתוךיותרוהחלשיםהענייםחשבון-על,הכפרבחברתיותרהמכובדים

האדישותתחושותאתחיזקהחלוקהבמהלךבכפרהסכמה-העדר25.מחדשהחלוקהבתהליך

הקרקעעליותרטובלעתידלצפותסיבהכללהםהיתהשלאמפני,הפלאחיםבקרבוהצער

26.אחרלידישתעבור

שהאוכלוסיהבעוד,ההיקףבאותובערךנשאר,המשאעבשיטתקשורשהיהאדמה-שטח.ו

,כפרייםשליותרגדולמספרביןהזמןבמרוצתהתחלקעצמואדמהשטחאותו;וגדלההלכה

,היתההתוצאה.גדלהשהאוכלוסיהככלהחלקהשטחקטן,לפיכך.לכךזכאיםשהיו

שמחזיק,לכךגרםהדבר.לעבדןכללהשתלםשלאעד,צרותאוקטנותכההפכושהחלקות

27.לאחרים,מחדשהחלוקהבתהליךלהשתתףהזכותאתאו,זכויותיואתמכרמשאע-בחלקת

הקרקעמכירתאתעיכבההיאשמטבעה,היההמשאעבשיטתהיחידהחיוביהצד,לבסוף.ז

החלקותשלהקטןשטחן.כאלהמכירותמנעהלאהיאדברשלבסופואולם,מבחוץלאנשים

אותןלצרףלמיניהםהבינייםוסוכניבריביתהמלווים,הקרקעותסרסוריעלבתחילההיקשה

מביניהםרביםהזמןבמשךהכריחההפלאחיםשלהתרוששותםאולם.קוניםשימשוךלגודל

ההערכה.משעבדיהם,בריביתהמלוויםלידמחדשהחלוקהבתהליךזכויותיהםאתלהעביר

שלבבעלותםאלא,הפלאחיםבבעלותהיולאהמשאעמאדמותאחוז95-ש,היתה1923-ב

28.בעריםשהתגוררואישים

;10396/325,מ"אצ,1930בינואר15מיוםהציוניהפועלהוועדשלהכלליהמזכיראלטהוןיעקבמכתבראה24

.65'עמ,(21הערה,לעיל)שולמן
Land,1923-י1931,1930,קק.97169/221/722CO,28-27;:ראה25 ReformsמןDowson , 'Progress.]

1932March19,'the Work of

the

Ghor Mudawarra Demarcation CommissionחסReport',גנזך

.3548תיק
.305'עמ,1954אביב-תל,בירושליםשרפטדרך,פרומקין'ג26ן21:!

דף,1/3573,גנזך,1932באפריל13מיוםהקרקעותנציבאלישראל-ארץבממשלתהקרקעותמנהלמכתבראה27
.54'עמ,(13הערה,לעיל)מקדים-מחקר,דאוסון;86

מיוםישראל-ארץבממשלתהקרקעותמנהלעל,הצפוןכמחוזהקרקעותעלמפקח,חוסהניחילמימכתבראה28
.6/3317,גנזך,[923ביולי14



תבןהובלתניכחד

רקמיושבותשהיובאדמותהיהודיםהקרקעותקונישללבםתשומתהתרכזההעשריםבשנות

שקנוהקרקעמכללרבערק1929דצמברעד1921מינואר.יחידיםבעליםשםעלורשומותבחלקן

יותרהצטברוהשלושיםבשנותאולם29.משאעאדמתמקודםהיתה,דונאם000,116,יהודים

חלקותצבירתבמקום,במתווכיםהשימוש.יהודיםלקוניםדברשלבסופושנמכרו,משאע-חלקות

,אחדמצד:עיקריותסיבותשתיבגללהשלושיםבשנותגבר,המשאעשותפימידיישירבאופן

היהודיםשלרצונם,שניומצד:הידבהישגעודהיולאיחידיםשבבעלותיותרנרחביםשטחים

שלבעטיו,פלאחיםלנישולישירותאחראיםמהיותםכתוצאהפוליטיותמהסתבכויותלהימנע

פרטייםיהודיםוקנייניםהקיימתהקרןפקידי,שוניםשפעילים,ספקכלאין.הקרקעותקנייתתהליך

'".מתווכיםבידי,גדולותלחלקותשנצטברועד,אותןמלקנותנמנעואך,משאע-חלקותלאגוררצו

אדםידימעשהופגעיםטבע-אסונות
-ארץשלהערביתהכפריתלכלכלתהקשהבצורההזיקואדם-ידי-מעשהופגעיםטבע-אסונות

מאותכמשךהארץשלהחקלאיבנופהקבועגורםהיוובצורתגשמיםמיעוט,מגפות.ישראל

הבטחוןחוסרשלמידתואתקבעו,אדםמידיההכבדותעםיחד,ועוצמתםחדירותם;בשנים

הכלכלההתפוררה,ברציפותאואחתובעונהבעתהתרחשואלהכאשר.הפלאחשלהכלכלי

עד1913-מהאחד:הרסשלנפרדיםמחזוריםשניהארץעלעברוהעשריםהמאהבראשית.הכפרית

.התרוששווהפלאחיםהכפריתהכלכלההדרדרההתקופותבשתי.1939עד1926-מוהשני,1920

.המערביתישראל-בארץהערביתהאוכלוסיהרובאתרוששופיסיתוהשמדהטבעיותסיבות

Statistics'77/182/733()1,50.ק.1930,52בינואר17מיוםפספילדלורדאלנסלור'צון'גמכתבראה29 ;

co

Inquiry]0the Anglo-American Committee)10prcparcd by the Palestine Land Dcpartment143
1/3874.1945גנזך

16מיוםהציוניהפועלהוועדאלישראל-בארץהציוניהפועלהוועדראש-יושב,קישקולונלמכתבראה0נ

Land.[936,מ"אצ,985/525[;1336/525,מ"אצ,1928בדצמבר LawsחסFcw Remarks4,.Thon.נ;

.10ל"קק,מ"אצ,[940במארס3[-ו[939ביוני15מיוםלישראל-הקיימת-קרןהנהלתישיבותפרוטוקול
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התורכיםבידיוהחרמותאחדמצדמגפות,הפלאחשללמחייתוחיונייםהיוופרדותבקר,צאן

.(להלןטבלהראה)החיבמשקחמורלמחסור1913-1920בשניםגרמו,שנימצד

1909,1920,1926,1934,1937לשנים)ישראלו-בארץהחי-משקסקר

19091920926]19341937

000,474588,262584,290267,188000,207כבשים

51,380000,361[500,238733,271289,341עזים

290,43800,8319,27033,32000,28גמלים

804,130000,175[000,125500,108015,80בקר

הופסקשםהאדמהועיבוד,מה-לתקופתהתורכיהצבאשלטונותבידיפונועזה-רצועתתושביכל

34.כךבשל

הותירהואףלמאודעדמספרםאתהפחיתה,ובבקרבצאןקשותשפגעה,מגפהפרצה1913-ב

הם1916-ב.1916-ב000,35-ו,גמלים000,50גייסוהתורכים1915-ב.משא-בשוריחמורמחסור

.חברוןעדמשכםההרבאזוריבצאןמחסורהיה1917-וב,שבע-בארלידגדוליםצאן-עדריהחרימו

שהוחרמואלהבמקום,הצבאמןפרדותהאדמהעובדילרשותהועמדוהראשונההעולם-במלחמת

-לאחרקצרזמןומחוהחקלאיתהעבודהלתנאיהתרגלולאהללוהפרדותאולם.התורכיהצבאבידי

':.בארץטבעיריבויפריהיומעטותשרקמכיוון,מסוריההשדהלעבודתפרדותהובאומאז.מכן
,מחלותבעקבותתמותהבשל,והמרעההשדהבהמותבמספרמהדלדולגםנפגעהחקלאיהייצור

לגידולבהשוואההשתלםלאשגידולו,החצירבכמותירידה,פרך-ועבודתהאוויר-למזגחשיפה

בשלהעדריםהתמעטושוב,השלושיםבשנות,יותרמאוחר.המלחמהבמשךמאונסושחיטה,חיטה

עירוניתלצריכהנשחט1925-ב,למשל,כך.במהירותשגדלהאוכלוסיהשללצרכיההשחיטהריבוי

מחירןעלהומרעהחרישבבהמותהמחסורשלכתרצאה.ועגליםפרות,פרים,כבשיםשלרבמספר

".מצומצמיםהיושאמצעיו,הפלאחעלנפלהכי-בלאוחדשכספיועול,בנמצאשהיואלושל
.עובדותבידייםחמורמחסורגםהיה,החיבמשקההדלדלותעםיחד,ואחריההמלחמהבזמן

ובכפרים,בחזיתלשרתכדיאומגיוסלהימלטכדי,שעיבדוהקרקעותאתנטשוצעיריםפלאחים

.לאלגמריאו,חלקיבאופןרקנחרשואונזרעוהשדות,מכךכתוצאה.ונשיםילדים,זקניםרקנותרו

Settlementןco,192מתוךנלקטוזוטבלהלצורךהסטטיסטיקות31 Comission Report ' , May"8ח]'

Palestl,0underשחו Mandateןחס)Irul:י.:

dI

miniגtheחס;)HMI6ע~ reat Britain , Report[):4]96/81/733

'Colonial,924/year""1undסח.12,[925,ק.49

Transjordun

iorשכדיניפחיים-בעלימיפקדונתוני-
.ישראל-ארץשלהחקלאותמחלקתשלהשנתייםוחשבונות

.20הערה,לעיל,1923סקירה,סוררראה32

Palcח"1ן0ק:ראה33ן,1,4 ~itine Government , Department of Agriculture , Forests and Fisheries , Annual

)DAFF:להלן)/or/92),ק.2

מיום'והתעשיההמסחרעלוחשבון-דין',הציוניהפועלהוועד;7'עמ,(20הערה,לעיל)1921סקירה,סוררראה34
.20-[0'עמ,1918,שאיפותינו,קלוריסקימ"ח;1126/42מ"אצ,1922במאי29



ס1917-193הערביתהכפריתהכלכלה

התורכיםפלישת.והחיטההשעורהיבוליאתרבהבמידהחיסלה1915-1916-בארבהמכת

מאותבמשךדליםתבואה-יבולילטובתעציםוכריתתהזנחה.הארץיערותאתיותרעודדילדלה

אתלהגבירכדי,1860-במאנים'העותשהנהיגוהיערותחוק.היערותשלממדיהםאתצימצמושנים

3'.ההרסתהליךאתשהחישנראהולמעשה,נוספותהכנסותלסחיטתכאמצעירקשימש,הייעור

לתחליףנזקקווהתורכים,ישראל-לארץהפחםמשלוחיאתעצרהראשונההעולם-מלחמתפרוץ

הזית-מעציאחוז60-מיותר.ישראל-ארץבתוךוציודוצבאםאתשהובילו,הקטריםאתלהניעבכדי

,לפלאחיםצפויההכנסההפסד:מיידיותתוצאותשלושהיוולכך,התורכיםהשמידואחריםועצים

הזית-שמןבכמותירידה;לבגרותלהגיעכדישנים8-15זית-לעץנדרשותנטיעתושלמןמאחר

36.הפלאחבתזונתחיוניבמרכיבנוספתוירידה;בשכםהסבוןלתעשייתשנדרש

,ברשיוןאלא,מקומיתעצים-כריתתנאסרההעשריםשנותשבראשית,לכךגרםהיערותביעור

,הסכמהשלנדירהצורהזוהיתה.ייבואידי-עללהשלמהנזקקבעירה-חומרישלהמקומיוהייצור

,נפרדיםמאמציםעשוהעליונההמוסלמיתוהמועצההציוניהפועלהוועד,בריטיםפקידיםשבה

37.וייעורשתיליםוטיפוחלעידוד,תואמיםאך

הפלאח;ישראל-ארץשלהכפריתלכלכלתההרסניותהיוהראשונההעולם-מלחמתתוצאות

-ב.התורכיהמטבעבערךהתלולההירידהמןסכלהבכללההכלכלה.יותרעודגדוליםבחובותשקע

עזהתושבי;יונם-אן'ובחבירושליםהתורכיתללירהשוניםחליפין-שעריהיו,לדוגמה,1916

בצפיפותהמאוכלסבאזורשהופקההחקלאיתהתוצרתואילו,תבואהתמורתחרס-כליהחליפו

)".הקרובהלסביכהמחוץלמכירהבקושיאךהספיקה-לירושליםשכםבין-יותרגדולה

רישומיואתהמחוזייםהקרקעותרישוםספריאתבנסיגתםהשמידוהתורכים,מינהליתמבחינה

עלהזכויותמצבשלומדויקתשלמהתמונההקרקעותמינהלבידיהיתהלאוכך,החקלאיהבנק

בנוסף,החקלאיתהתוצרתבמחיריוירידה1920-1922בשניםמספקת-בלתיגשמיםכמות.קרקעות

הצפוניבחבל.הפלאחיםחובותאתיותרעודהגדילו,סוריתבחיטהישראלי-הארץהשוקלהצפת

לתשלוםמזומניםבהשגתהקושיידי-עלמקוםבכלמוטרדיםהכפרייםהיוישראל-ארץשל

נאלצים'שםהאדמה-שעובדי,הגלילמושלאלמחיפהכותבהחקלאותאגףמנהל.חובותיהם

בהלוואותמשתמשים,עכובמחוז,שאחריםבעוד,'המעשרותאתלשלםכדינשותיהםאתלמכור

האדמהעבודת39.כושלשהיה,הקודםהיבולעלהמעשרלתשלום,להםשניתנוהחקלאיות

2July-1920theע1922Jerusalem,/7,קק.35 Palestine Administration July011Great Britain , Reporr
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עטייןקנת

היהודיתהעלייהראשיתלפניעוד,נאלצורביםופלאחים,במלחמהקשותנפגעההמסורתית

כדיהבריטיםשהקימומפעלים.אחריםלעיסוקיםלפנות,יהודיםידי-עלהקרקעותוקנייתהגדולה

התעשייתיתלבנייההודותשהתפתחהבנייהוענף,ישראל-בארץהאסטרטגיתשליטתםאתלחזק

,עירונייםאזוריםואלהעריםאלהכפרייםהאזוריםמןרביםמשכו,יהודיםשללמגוריםוהבנייה

40.קבועיםמכן-ולאחרארעייםיום-לפועליהיושם

בדרכיהשינויהיההמלחמהאחריהכפריתהכלכלהבהתפתחות,חשובאך,פחותבולטגורם

ממזרחהשליטהשיווקבדגםמקובליםשהיואשראי-והסדרימסורתייםשווקים.הפניםמסחר

,ישראל-ארץשלהכלכלייםגבולותיהשנקבעולפני.חדשיםדגמיםשהתפתחוככלהשתנו,למערב

מסחר-אזורישניהיו.התיכון-ביםסיום-נקודתאומוצא-לנקודתעד,למערבממזרחהמסחרזרם

-כנמליפועם,בדרוםוהאחר,לשיווקהמוצאכנמלחיפהעם,בצפוןאחד-יחסיתעצמאיים

עזה,רמלה,ירושלים;הצפוןלאזורשיווק-מרכזיהיווטבריהצפת,נצרת,עכו.לתוצרתטעינה

כבישיםסלילתבאמצעות,הבריטיתהנוכחותואולם.הדרוםעבורהתפקידאותומילאווחברון

.אחריםגםעליהםהוסיפהאלא,הללוהנפרדיםהמרכזיםשניביןלטשטוששגרמהרקלא,מואצת

שלהתחרותעלמאודוהיקשוהארץפניםאזוריאלהעולםשוקיאתקירבוהללוהשינויים

מסחר-ושותפויותמסחר-תבניותהולידוואף,יבוא-מוצריעםהמתהווהישראלית-הארץהתעשייה

,הראשונההעולם-מלחמתאחרילמצריםהמיועדתחקלאיתתוצרתעלמגן-מכסיהטלת.חדשות

ן4.בסוריהאופחותוכדאייםיותרקטניםבשווקיםלהתרכזישראל-ארץחקלאיאתאילצה

הכפריתבחקלאותירידה

למן.1939עדונמשכההעשריםשנותבשלהיהחלההכפריתבכלכלהירידהשלהשנייההתקופה

אתושברוהפלאחיםאתבמבחןשהעמידו,משבריםשלשורהבארץהחקלאותעלעברו1926שנת

October!0,Administrationי1920,(]()57950/7/733;סמואלהרברטשלתזכירו,שםראה40 Report';

7448/253,מ"אצ,1930ביוני1מיוםרופייארתורר"לדפבזנרשמואלמכתב
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DAFFfor

the Years;(36הערה,לעיל)בונה,

.322'עמ

תנור
לאפייה(טבון)

146



ם1917-193הערביתהכפריתהכלכלה

בשניםבצורתשלמסוימתמידה,1926-בבבקרשפגעהמגפה:מהםרביםשלונחישותםסבלנותם

שניםארבע;1930-בבמחלההחולבותהפרותמעדריאחוז80-בפגיעה,1931-1933-ו1927,1928

-ו1928,1930-בשדה-עכברימכתידי-עלהרס;1931עד1928-מארבהמכתשלרצופות

-מהזיתיםיבולשלחלקיכשלון;1932-בשבע-ובבארבעזהברעבשגוועוצאן-עדרי;1931-1933

מחסור;היבוליםנביטתאתשהרסה,1932-1933-בזרזיריםשלגדולהנדידה;1935עד1932

.1939תחילתעד1936-מבכפריםבטחון-וחוסרומהומות;1935עד1933-מובמרעהבזרעים
42

דונםלמיליוןקרובניזקו1930-ב:קשותתוצאותהללוהרעותלשניםהיו,תפוקהשלבמונחים

הקיץבגידוליהתוצרתירדה1931-ב.החיטהמיבולאחוז65אבדןשפירושו,כפרים350-באדמה

הזיתיםמיבולאחוז80,הדורהמיבולאחוז60השארבין,1932-בהיוביותרדליםיבולים;והחורף

החיטהבתפוקתאחוז37שלירידההיתה1931-1933השניםבין;השומשוםמיבולאחוז85-ו

עלולהחליט,ומספואלמחרשותשוורים,זרעיםלקנייתהלוואותלתתנאלצוהשלטונות.המקומית

60-ש,ערביםעיתונאים1934בראשיתדיווחונין'בג.בכללועד1934עד1931-מהמעשרשמיטת

מזג;ובצורתקשהאוויר-מזג,במרעהמחסורבשלגוועוהוולדותמןאחוז90-והחיממשקאחוז

נאלצהוהממשלה,שנותרהחיממשקאחוז60למותגרמובשכםבמרעהוהמחסורהקרהאוויר

והתבואותהחיטהבמחירתלולהירידההיתההתקופהבאותה.בהמותעלממספטורלהעניק

43.עולמיתוצרת-ועודףסוריתבחיטההמקומיהשוקשלמתמדתהצפהבגללבעיקר,המקומיות

,מגוונות,גדולותהיו1936עד1926-מהללוהכשלונותשלוהפוליטיותהחברתיותהתוצאות

שלנוספתהתרוששות,האחת:מסקנותשתיעלהצביעוכולן.טווח-ארוכותלכלומעלעמוקות

הפלאחיםשליכולתםחוסר,והשנייה;הבדוויםושלובקרצאןבגידולשעסקואלהשל,הפלאחים

בהמותיהםאתלמכורנאלצורבים,ונשניםהחוזריםהחקלאייםהכשלונותבגלל.בגורלםלשלוט

בשניםבזרעיםהמחסור,לכךבדומה.הבאותבעונותאדמהפחותנחרשהמכךכתוצאה.רווחללא

אדמתםאתאיבדורבים.בריביתבמלוויםהפלאחיםשלתלותםאתיותרעודהגבירמכן-שלאחר

היהביותרוהמהירהטובהפתרון,רביםפלאחיםלגבי.החובותלתשלוםבתבואההמחסורבגלל

44.במישריןיהודיםלקוניםאולמיניהםלמתווכיםלהםשנותרוהקרקעמנכסיחלקלמכור

31עד1934ביוני1ביןלתקופהישראל-ארץממשלתשלהקרקעותמינהלשלהסטטיסטיקות

of:ראה42
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שטייןקנת

הלחציםשבה,עתבאותהבדיוקקטנותמקרקעין-בעסקותעלייהמאשרותאכן1936באוגוסט

שלממוצעתמכירה-שעיסקת,מורותהסטטיסטיקות.כבדיםהיוהכפריתהאוכלוסיהעלהכספיים

דונם100שלהיוהזאתבתקופההמכירהעיסקותשלאחוז75;דונם8.51בתהיתהליהודיםערבים

אינןהסטטיסטיקות.דונם5.15שלהיתההזאתהאחרונהבקטגוריההממוצעתהעיסקה;פחותאו

ביחידותאותןומכרולזוזוקטנותאדמה-חלקותשצירפו,המתווכיםשלפעילותםהיקףאתמגלות

הזאתהתיווךפעילותעלידיעותמלאהישראלית-הארץהערביתהעיתונותאולם.דונםמאהמעל

4'.ישראל-בארץהערביתהקהילהעללהלהיותשעתידה,המזיקהההשפעהועל

לחכרהישראל-בארץהערביתהכפריתהחברההיתהשבזכותם,החברתייםהיחסיםמירקם

.הכפריתהכלכלההתפוררותעםהואאףהשתנה,העירונייםהנכבדיםלעיליתהקשורהסמכותית

מפתותהצעותבשלשלהםהעבודה-מכוחחלקאיבדוחקלאייםופועליםאריסיםעםאחוזות-בעלי

מתוך,אוחדוקטנותמשאע-שחלקותשעה.בריטייםאויהודייםפיתוח-מפעלישהציעו,יותר

בעלילפניםשהיו,הקרקעותכעלימביןאחדיםשלהכלכלימשקלםירד,במקובץלמכירתןציפייה

שלרבמספר.יהודיתלבעלותהקרקעעברהדברשלובסופו;מסויםכפריבאזורהמכרעתההשפעה

המימשלנאלץולכן;מקצתהאוכולהאתמכרו,בבעלותםהיתהשעיבדושהאדמה,פלאחים

.למחייתםנזקקושלהן,חלקותממכירתעצמםהקרקעבעליעלשתגן,חקיקהלהכין1935בשלהי

אואחוזותבעליידי-עלראשיהםמעלנמכרהשאדמתםאו,במישריןשמכרואלהמביןרבים

1931-1936בשניםגברההעיראלהכפרמןהנדידה.העירונייםולאזוריםלעריםנדדו,מתווכים

46.החקלאותמןהקיוםבאפשרויותהירידהכשל

:אשמיםשלושהומרשיעהישראלית-הארץהערביתהעיתונותחוזרתהשלושיםשנותמראשית

משום,1931-בירדשטרלינגהלירהשערךשעה.הערביתהפוליטיתוהמנהיגותהיהודים,הבריטים

-במבקר'פלסטין'העיתון.מחיריהםאתהמקומייםהסוחריםהעלו,הזהבבסיסאתנטשהשאנגליה

הפועל,שהפלאחבעת(מחיריםלהעלותכדי)ההזדמנותאתהמנצליםסוחרינו'את1932בינוארו

שלעוניו':עיתוןאותומדגיש1932בפברואר7-ב;'ברעבגוויעהסףעלנמצאיםהמלאכה-ובעל

בריביתוהמלוויםהסוחריםשגובים,המופקעתהריביתמסיוטאלא,כבדממיסוינגרםלאהפלאת

:1931באוגוסט5-בכותב'ערביה-אלאמעה'ג-אל';'הפשוטהפלאחמן

שאינם,המנהיגיםומשרת,עליומרחמתשאינה,הממשלהשלהחולבתהפרההואהפלאח

לעבודיוצאהוא;בנמצאאוכלעודלוכשאין,כפרואתלנטושנאלץהפלאח.לודואגים

מחסור(א:הםזהלמצבהגורמים.הפשעכדרךאפילו,כלשהיפרנסהלמצואאובעיר

(ה;כבדיםמסים(ד:לחקלאותדליםאמצעים(ג;השקיה-באמצעימחסור(ב;במזפמנים

.לקויהתזונה(ו;חקלאיבנקהעדר

,1934בספטמבר7,ערביה-אלאמעה'ג-אל:למשל,וראה.7/3874,גנזך,יהודיםבידיקרקעלרכישתתכניתראה45

הםהאדמהבמכירת'כי,שםנאמר.ליהודיםאדמתםאתהמוכריםקרקעות-ובעליקרקעות-סרסוריהמגנה
בקרקעותחוקי-בלתיתיווך1935בינואר16-בהתקיףהעיתוןאותו;'אבותיהםעצמאותואתדמםאתמוכרים
.לאומיתחובהמכלומתעלמיםרווחהמבקשים,דיןועורכירופאיםואותם

Great;51'עמ,א,1931ישראל-ארץמיפקד:ראה14846 Britain , Palestine Royal Commission Memoranda
Regional Distribution of',2.0מPrepared by the Government of Palestine , Memorandum

'London,133.140Populationל193יע.4 , Colonial.ראההעיורתהליךהתגברותעל:,aqquד
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1980Palestinian,קק.281-261 Society and Politics . Princeton,(.טס)Migdal.5.נ,'Mandate



44.

,..

ידיים-בעבודתלשמןזיתיםכבישת

:הערביהפועלשלהבאההתמונהאתמשרטט1934בפברואר6נ-מאסלאמיה-אלאמעה'ג-אל

אתלקחושהיהודיםמפניעבודהלואין;אותהלמצואיכולאינואך,עבודהמבקשהוא

מבעליאותהקנושהיהודיםמפניאדמתםמעלמגורשיםהפלאחים;העבודהכל

בנמצאשאינהעבודהלבקשלעריםלנדודנאלציםהפלאחים;העשיריםהקרקעות

.שודדיםלהיותאלאדברשלבסופולהםנותרלא.עבורם

.האישיהאינטרסשולטישראל-בארץהערביםמנהיגישבקרב,מציין1936בינואר7-מ'דפאע-אל'

מחירי,והבשרהחלבבתוצרתצמצוםהיוזוקשהתקופהשלהמיידיותהכלכליותהתוצאות

כמעטוהתמסרות,מסוריהבעיקרבהמותייבוא,ובמרעהבחצירמחסור,יותרגבוהיםמספוא

מן.הללווהמיידיותהקשותהמצוקותלהקלתדרכים'לחיפושהבריטיהמימשלפקידישלמוחלטת

היתה1935-1936בעונתרק,למעשה.ההדרפרימגדלינפגעולאהבעל-משקישלהדליםהיבולים

-כלתיסיבותמשלוש,1937-ברקהדר-פריעבורנתקבלונמוכיםמחירים.דלההדרים-תוצרת

,ההדריםמטעניכהפלגתסדירות-אי;מדירביםגשמיםבגלל,בפריגבוהרקבוןאחוז:קשורות

וגרםהאנגליהשוקאתשהציף,הספרדיהפרימצדותחרות;בארץשהתרחשוהמאורעותבגלל

בעיקר,בארץההדריםלתעשייתחמורותבעיותגרםהשנייההעולם-מלחמתפרוץ.מחיריםלירידת

או,מצריםדרךברכבתהתוצרתהובלתהתארגנהיותרמאוחר;אירופהלשוקיהימיתבהובלה

47.הבריטילצבאבמישריןשנמכרה

גשם.1936-1939בשניםהכפריתהכלכלהשלמצבהאתהחריפומתמשכותטבע-תהפוכות

רוחפגעה1936-ב.בארץשוניםבאזוריםוהדגניםהחיטהבגידוליפגעמספקת-בלתיבכמות

אמנםנמצאועבודה-ובהמותחיים-בעלי;הזיתיםביבולבעיקר,הקיץבגידוליויבשהחמהמדברית

הזמניתההספקהאחרי,אוקטוברבחודשהזריעהאתהגבילבזרעיםהמחסוראך,מספקתבכמות

חלבעדזרעיםאחרבחיפושםהרחיקומקומייםשסוחרים,רבכההיההמחסור.המאורעותבעת
~~

1,1

מ"אצ,1937במאי28מיום,פילועדתמזכיר,מרטיןמ"נאל,היהודיתהסוכנותמטעם,שרתוקמשהמכתבראה47

4653/255;,1942and fitarch[94[Palestine Government , DAFF
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שטייןקנת

גפניםזמירת

כמות,יותרגבוהיםהיוהחיטהומחירהיבול:מצוינתשנה,937,זאתלעומת48.בצפוןוחומס

הפסדיםגרמה1938וראשית1937בדצמברגשמיםשעצירתפי-על-אף,מספקתהיתההגשמים

-לירדשיבולה,החיטהלגידולהנוגעבכלאסון-הרתשנההיתה1938אולם49.שבע-ובבארבחברון

מזון-למצרכיהביקוש,המהומותסיום'0.הקודמתהשנהשלהיבולמןבלבדשליש-טון000,44

-יבול1939-בהשיגההחיטה.החקלאיהתוצרגידולאתעודדוטבע-מכותומיעוטישראל-בארץ

אף,בכללההחקלאיתלתוצרתיותרטוביםמחיריםעתהנתקבלו,השלושיםלשנותבהשוואה.שיא

התיכון-היםסגירת.מתפתחתאוכלוסיהלגביבלבדשוליגידולהיהוהשעורההחיטהביבוליכי

הכלכלהאתלדרבןסייעוזרעיםלקנייתהלוואותוהענקתהמתחרההייבואצמצום,סוחר-לאניות

ן5.הכפרית

,העשורשלהאחרונותבשניםנמשךלאהשלושיםשנותמראשיתהקשהשהסבלפי-על-אף

,אמנםנכון.ונשנושחזרוהמהומותבמהלך,שותקהאףובחלקה,ונחבלהנפגעההכפריתהכלכלה

-ומקומותיבולים,יהודייםמפעליםבהרסהתמקדוהם.פוליטיהיהלמאורעותהעיקרישהמניע

,בריטניהממשלתשלמדיניותהנגדוככלל,הבריטיתובפקידותבעמדותבפגיעה,יהודיםשליישוב

הרבותבכנופיותחבריםשהיוהפלאחים,זאתעםיחד.יהודילאומיביתשלהרעיוןאתשאימצה

52.ומצוקהתסכול,פחד,אישיכעסידי-עלגםחלקיבאופןמונעיםהיו,המהומותבעתשצצו

481937Jerusalem,937/Palestine Government, DAFFfor rhe Year ending March

League:ראה49 of;1938Jerusalem,1938Palestine Government , .DAFFfor the Year ending March

1938June10,Nations,ק.58 , Permanent Mandates Commission -Minutes,

hT

irty -~Fourth Session

166.740Colonial,938[the,קק.276-ןל1:2,טטישטof:ראהט5 Year11ן4070ג.Great Britain , Reportby

,1939June13,~ sixth Session-ך.ה[צ1ז,Nations , Permanent Mandates (ommission-Minutes

קק.78-77

1940Jerusalem,940/Palestine,קק.3-1;[.:ראה15051 Government , .DAFFfor rhe Year ending March
1944Herrmann,קק.7-1 , The Palesrine Agriculture Economy under War Conditions, Tel-Aviv

122The:ראה52 Case ofSheikh;1939-1929PalestineחןLachman , ~ AFab Rebellion :and Terrorism.5

"/
Tionism andArabism2,(.5נט)Sylvia Haim,3Qassam and his;

Movement

'
, ] . Kedourie-818[-ט[מ

Palestine,[תסטחס1982,קק.86-77,74 and Israel



1917-1930הערביתהכפריתהכלכלה

1936-1939מאורעות

גםהמידהבאותהאך,כפויהפוליטיתמדיניותנגדמרדהיו1936-1939השניםביןהמאורעות

עירונייםחופשייםמקצועותבעלי,סוחרים,קרקעות-ומתווכיסרסוריםנגדאזרחים-מלחמת

-רוכשיעםעסקים,בהווהוגם,בעברהיוהללוהאנשיםמןלרכים.עצמםמטעםופוליטיקאים

ביןלעיןהבולטהניגודבשלהערביתבחברההזההחלקנגדכוונההאלימות.יהודיםקרקעות

מנהיגים.היהודיהלאומיהביתבוניעםפרטיפעולה-ושיתוףלציונותפומביותאיבה-הפגנות

להשגתכאמצעי,ואחריהםכזמנםהמאורעותלפניליהודיםקרקעותמכרורביםערביםפוליטיים

אךהאיטיתההינתקותשלהמדיניותהמשמעויות".בנמצאהיולאאחריםמקורותכאשר,מזומנים

אתהערביתבהנהגהרביםהעדיפוובינתיים,בהדרגהאלאנתחוורולא,הקרקעמןפוסקת-הבלחי

.שלהםוהמשפחתיהאישיהקיוםהבטחת

חוסר,עובדותבידייםהמחסורבשלהשביתהמאורךנפגעו,תעשייניםובעיקר,ערביםסוחרים

-בעלי.1936בשלהיהסוריהמטבעופיחות,ייצואלמטרותהגבולותאלתוצרתלהעבירהאפשרות

איבדובנכרתעשיינים.חסכונותללאנותרו,ממושכותלתקופותעסקיהםאתלסגורשנאלצוחנויות

.ייבוא-במוצרימחסורויצרבמסחרפגעוהדבר,ישראל-שבארץבלקוחותאמונםאת
54

-שביתתבגלל,שיווק-קשיילמרות.המאורעותמןשווהובאופןמידנפגעולאהפלאחים

אף,בעצמוצרכיואתלספקכלל-בדרךיכולהפלאתהיה,יהודיםקוניםעלערביוחרםתחבורה

בכלכלהפגעוהכפריבסקטורהמהומותאולם.1938אמצעעד1936-מתוצרת-עודףעםשנותר

בשוקהיבוליםמכירתהיהפירושוהתוצרתעודף.א:דרכיםבשש,בפלאחובעקיפין,הכפרית

שליותרהקטןהקנייהכוח.ב;אבידיםבמוצריםגמורהפסדאו,מאודנמוכיםבמחיריםהמקומי

אולצוהשביתהשלמאוחרבשלב.ג;יותרגדוליםלחובותהפלאחאתהביאהעירוניתהאוכלוסיה

,ירקות,זרעים,משאבהמות.המזוינותהכנופיותלחברימזוןלספק,ובאיומיםבהפחדות,הפלאחים

,אדמתםאתלעבדהפסיקורבים.במהומותהמשתתפיםבידיהוחרמואחריםומצרכיםחיטה,שמן

יבולים.ד;מהםשיילקחיבוללגדלרצושלאמפניואםעבודה-ובהמותבזרעיםמחסורבשלאם

בידיהותקפואחדותממשלתיותחקלאיותתחנות.ה;המשתוללותהכנופיותבידינהרסוואדמות

כסקטורהבטחוןחוסר.ו;מבניםוהרסוכפרדותירו,יבוליםושרפושהשמידו,מזוינותכנופיות

שהקציבה,הכי-בלאוהדליםבאמצעיםקיצצהמצדהוזו,הממשלההכנסותאתהפחיתהכפרי

55.לחקלאותלאשראי

סתיושללמהומותקדמהשפל-תקופת.היהודיהחקלאיהסקטורעלגםהשפיעוהמאורעות

-בתי;לארץ-מחוץשהגיעההוןלהתמעטותובכך,בעלייהמיידיתלהפחתהגרמוהמאורעות.1935

פועלים;בביקושהירידהובשלהמהומותשיצרוהבטחוןחוסרבשלתפוקתםאתצימצמוהחרושת

ל"קק,מ"אצ,1938באוגוסט8-ו1938ביולי6מיוםלישראל-הקיימת-הקרןהנהלתישיבותשלפרוטוקולראה53
'עמ,(9הערה,לעיל)שסיין;3-5'עמ,1939ירושלים,המאורעותבשנותהקרקעחזית,גרנובסקי'א;10

קרקעותבהעברתמעורביםשהיופלסטינים-ערביםונכבדיםפוליטיקאיםשלחלקיתרשימה:3נספח)228-238
.(1918-1945,יהודיםלידי

זנ)81,מ"אצ,1936בדצמבר30,'1936,בפלסטינההכלכליהמצב',היהודיתהסוכנותמן,רוטנשטרייך'פר"ד:ראה54
20,'המאורעותבשלמעורערתהפלסטיניתהערביתהכלכלה',היהודיתהסוכנותמן,אגרונסקי'ג;9783/25

.9902/258שםגםראה;10091/258,שם,1939בינואר
793,7937Great",7939,קק.276,265-263,278-275-:ראה55 Britain ,,

Report

bf'

HMGfor
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.54הערה,לעיל,אגרונסקי;278



שטילקנת

גרםשמצדודבר,חקלאיתלעבודהלשובנאלצוואחדים,מובטליםהיוהבנייהבענףיהודים

שלחדשההקצאהחייבחקלאיתבתוצרתהמיידיהמחסור.החקלאותמענףערביםפועליםלפליטת

,בעצמםצורכיהםאתלספקעתהנדרשהיהודיםמן.יהודיותכפריותבקהילותבקרקעהשימוש

אחריגםנמשכההזהבשטחיהודיתעצמאותשלמידה.בטוחה-הלאוהתחבורההערביהחרםבגלל

לתוצרתישיריםלשווקיםהפכויהודייםעירונייםשאזוריםככל,השנייההעולם-מלחמתפרוץ

,בייבואהירידהבשלמקומיתלתוצרתהביקושוגדלהלך56.והמושביםהקיבוציםשלהחקלאית

יפובנמלהמהומותבעתהבטחוןחוסר.היהודיתהתעשייהלהתפתחותמדרבןגורםשימשוהדבר

נמלדרךעברהישראל-ארץשלההדריםסחרמחצית;כתחליףאביב-תלנמלשלפיתוחואתחייב

.יהודיותהון-בהשקעותהירידההיתההמהומותשלאחרתתוצאה.1939בראשיתאביב-תל

,העירונייםהבנייהלענפיהמרוששהכפריהסקטורמןשבאולערביםחלופיותתעסוקהאפשרויות

צמצוםהיהפירושם,למהומותקץלשיםהבריטיםשהשקיעוהמאמצים,לכךבדומה.הצטמצמו

ואחרים,עבודהללאנותרופועליםמאות.הממשלהבמשרדיובפקידותציבוריותעבודותבתכנון

57.הבטחון-חוסרבגלל,סדירהבצורהלעבודיכלושלאמשוםפוטרו

סיכום
,לארץבריטניהצבאותנכנסוכאשרנואשבמצבהיתהישראל-ארץשלהערביתהכפריתכלכלתה

חברוהזמןבמרוצת.השנייההעולם-מלחמתהחלהכאשר,1939-ביותרטובהיהלאוהוא,1917-ב

הדבקות.עיבדוהאבותיושאף,אדמהעלהפלאחשלישיבתורצףאתלנתקמדירביםגורמיםיחד

אתרקשביקשו,ערביםבריביתומלוויםתבואה-סוחרימידיהעושק,מסורתייםעיבוד-בהרגלי

שלהתפתחותםאתהכשילורווחיות-לאגידול-ושיטותהמשאעקרקעותמישטר,עצמםטובת

,מראשלחזותםניתןשלאשטפונותאובצורתכגון,מקומייםטבע-פגעי.וכלכלתםהפלאחים

,שנכפוופוליטיותמינהליותעמדות.למצוקתםיותרעודהוסיפומזיקיםידי-עלהיבוליםוהשמדת

בולטתעובדה.הכפריתבכלכלההםגםפגעוישראל-ארץעלחיצונייםמאורעותשלוהשפעתם

לסייעהבריטיםמצד,כאחתוכספיתרעיונית,עקביתמחויבותהיתהלאהמנדטשבשנות,היאלמדי

כתוצאה,הפניםלבטחוןמיידיתסכנהולנוכחמשברבעתותרק.הערביתהכפריתלאוכלוסיה

.הכפריתהאוכלוסיהלרובלב-תשומתהופנתה,מהומותשגררההכפריתהכלכלהשלמחולשתה

.כספיתבתמיכההאדמהולעובדהכפריתלכלכלהסייעואמנםהבריטיםהשלושיםשנותבראשית

.ומספואיותרטובחי-משק,בצורתבפניעמידיםזרעים,מעורביםלגידוליםאמצעיםסיפקוהם

-לאובאיכותבכמותהיההסיועאולם.מסיםושמיטתממשלתיותהלוואותבאמצעותניתןהסיוע

ותמיכתהבריטניהנגדאמצעים-דלתכפריתאוכלוסיהשלזעמהאתעורראךוהדבר,מספיקות

.היהודיהלאומיבבית

ויישמותיכננוהם:ואילךהעשריםשנותמשלהיהבריטיםנקטולכפרייםסיועשלאחרתדרך

,לב-בתוםהאמינוהבריטים.בחובותהשקועיםהפלאחיםשלמצבםלתיקוןחוקיםשלשורה

~

הפלאח.במסורתמשורשים,מקובליםמנהגיםולשנותהחברתיתבהתנהגותלהתערבשבאפשרותם1ונ

.118-ו68,69,80,99,109'עמ,ג"תשיאביב-תל,ו,הישובבתולדותפרקים,סמילנסקי'מ:ראה56
,בקי'ורגרץ'א,גורביץ'ד;54הערה,לעיל,אגרונסקי;55הערה,לעיל,מלכותוהודממשלתשלוחשבון-דין57

.11'עמ,1944ירושלים,ישראל-בארץהיהודיתהאוכלוסיה



גגהשלמת
,חדשבבניין

בהשתתפות
הכפרבניכל

והתקנותהחוקיםאתניצלהוא,ההזדמנותלומשניתנה-אולם,חובות-בדיניהרכההביןלא

,האדמהלחלקותגבולותלקבוענועד1928-מהקרקעותהסדרחוק.עניינואתששירתו,החדשים

אגרותהעלאתהיהמבחינתםשעיקרו,בתהליךהממשלהעםפעולהמלשתףנמנעוהפלאחיםאולם

התקנות.לפלאחיםלאאך,לבריטיםחשובההיתההגבולותקביעת;עליהוהמסיםהקרקערישום

עלרקהגנו,שיגרה-כדרךאותןיעקפולאכאשרגם,1933-ו1929-מהקרקעותמעבדילהגנת

עיבדושאותה,אדמה-בעלישליותרהגדולההקבוצהעלולא,חוכרים-חקלאיםשלהקטןהמעמד

המאסרתקופתואתהמקריםמספראתהגבילה1931-מחובבעבורמאסרבענייןהתקנה;בעצמם

להקלתהרבהעשתהלאאך,העצוריםהחוב-בעלימספראתוצימצמהחובלהחזיריכולת-חוסרעל

משכנתאותשלחובותבעניין1931משנתהתקנה;הטווח-ארוכיהחוכותבעליהפלאהיםשלמצבם

שרצה,האדמהבעלשלזעמואתעוררהאך,עיקולשלבמקרהאדמתועלהחוכראתהשאירה

עלבפועלשהיושב,קבעהקרקעות-סכסוכיבעניין1932משנתהתקנה;למכרואומשקואתלפתח

התפתחהומכך,בבעלותםשאינהאדמהעללהישארזכאיםקניין-שטרללא,חוכראוהקרקע

בענייןהחקירהועדת;הבעליםשלהקנייןמשטריותרחשובהבפועלהקרקעשתפיסת,התחושה

האדמהרכישתבגללמאדמתםשנעקרופלאחיםשלמחדשביישובםעסקהקרקעות-חסרי.ערבים

ציפיותועוררהממאהפחותמחדשיישבה,כאלהעקורים899רקמצאההוועדהאולם,יהודיםבידי

שענןבריביתהלוואותבענייןהתקנה:שנמכרהאדמהלידיהםיחזירשהמימשל,רביםפלאחיםאצל
;בפועלנאכףלאהחוקאולם,בשנהאחוזים9-למעברבריביתהלוואותאסרה1934-מ.קצוצה

לידיהגיעולאמעולםהקטניםהקרקעותכעליולהגנתהמשאעאדמותלחלוקתהחוקהצעות

.חקיקה



עטייןקנת

שוניםרשמיםהותירה,חקיקתיתופעילותקטןכספיסיוענתמזגובה,הזאתהבריטיתהמדיניות

דברשלובסופו,וגדלוהלכוהאדמה-לעובדילסייעהבריטיםשללנכונותםהציפיות.הפלאחיםעל

בהסכמתמתירנותשלהאווירההתפשטה.עידודקיבלולחוקמחוץחזקה-זכויות.לרסיסיםהתנפצו

,רביםבכפריםהבריטיםנגדטינההתפתחהכבר1935בשלהי.החוקמןהתעלמותואףהשלטונות

5'.והתמרמרותאשליותניפוץשליותרממושךלתהליךתרמהאךהבריטיתוהמדיניות

העולם-במלחמתהתורכיהצבאשהותירההרסמןהתאוששהלאמעולםהכפריתהכלכלה

שמהם,בחובותהשלושיםשנותבראשיתהפלאחשקעשבגללם,הרביםהטבע-ומאסונותהראשונה

הכלכלהעלושוחקתשליליתהשפעהבעליהיואחריםומאורעותסיבותגם59.להשתחררהצליחלא

-הארץהשוקהצפת,ובמצריםבסוריהמגן-מכסיהטלת:הפלאחשלהרעועקיומוועלהכפרית

-ביםלספנותהבטיחותחוסר,השלושיםבשנותהעולמיהכלכליהשפל,מיובאתבחיטהישראלי

וההאטה1935-1939מאורעות,1935-בבאתיופיההמלחמה,הראשונההעולם-מלחמתבשלהתיכון

בהתפתחותוקשותפגעוהללוהגורמיםכל.השנייההעולם-מלחמתבשלתיכוני-היםבסחר

60.מאוסעונישלבמצבקבע-דרךאותווהותירוהפלאחשלהכלכלית

הכלכלהשלמצבהאתדברשלבסופושקבעוהם,הפלאחשגידלהיבוליםשלואיכותםכמותם

שלשכרועל,הקרקעבעלשלהחכירה-דמיעל,חובותיואתלפרועיכולתועלהשפיעוהם.הכפרית

ארבעיםבמשךאולם.הממשלהמסיועלכריביתהמלווהשלההלוואותתכנוןעל,האחוזהמנהל

-ארץשלהחקלאיתבכלכלהקשוריםשהיומיכלכמעטסבלוהעשריםהמאהשלהראשונותהשנה

:מאדמתוהפלאחלהרחקתהעיקריהגורםהיהאמנםהערביתהכפריתהכלכלהשלמצבה.ישראל

עבודותבתכניתשהושקע,הבריטיההוןשלמשיכתםכוחישירותלכךגרמודברשלבסופואולם

מדורדרכספילמצבחלופותהציעואלהשני.אדמותבקנייתשהושקע,היהודיוההון,ציבוריות

להימלטות,רצויה-לאכיאף,אפשרותנמצאהבכך;בולעמודעודיכלולאשהפלאחים,מתמשך

לאדמתםשקשריהם,אנשים.וקשייהאתגריהעםלהתמודדאפשרהיהלאשכבר,כפריתמסביבה

היההדבראך,אלהמנכסיהםחלקלמכור,להחליטאמנםהתקשו,במסורתומעוגניםיומין-עתיקי

והמשיכהחקלאייםמעיסוקיםנמנעת-הבלחיההתרחקותהשלושיםבשנותוגברוהלכוכך.הכרחי

.עירונייםלאזוריםבפניהלעמודשאין

שמעברכוחותשלמפעילותםכתוצאהמה-במידתמאדמתםנעקרוישראל-בארץהפלאחים

גורמיםבגללתנופהצבר,המאוחרתמאנית'העותבתקופהשהחלתהליךזההיה.לשליטתם

הלאומיהביתשלפוסקת-הבלתיהתפתחותובשלהואץואף,הבריטיהמנדטבתקופתכלכליים
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